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Kaupunkiseudullista yhteistyötä kaikille 
kaupunkiseuduille
• Kaupunkiseutusuunnittelu on nykyisellään monimuotoista kaupunkiseutujen 

kuntien yhteistä suunnittelua

• Seitsemällä suurimmalla kaupunkiseudulla kaupunkiseutusuunnittelun kytkeytyy 
valtion kanssa solmittuihin MAL-sopimuksiin

• Tuetaan kaupunkiseudullisen yhteistyön kehittymistä ja vahvistumista kaikilla 
kaupunkiseuduilla

• Haetaan uusia kumppanuuksia ja sopimuksellisia yhteistyömuotoja eri toimijoiden 
välille - myös muilla kuin MAL-sopimusmenettelyn piirissä olevilla seuduilla
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Joustavaa, kaupunkiseutujen omat 
lähtökohdat tunnistavaa raamitusta
• Eri yhteyksissä on pohdittu kaupunkiseudullisen suunnittelun nostamista 

lainsäädäntöön

• Kansallisen raamituksen avulla voidaan selkeyttää kaupunkiseutusuunnittelun 
institutionaalista asemaa sekä yhtenäistää suunnittelun muotoa, sisältöä ja 
prosessia

• Suunnittelussa tulee jatkossakin tunnistaa kaupunkiseutujen moninaisuus, 
mahdollistaa erilaiset menettelytavat ja strateginen valikoivuus

• Raamituksen on oltava joustavaa ja kaupunkiseutujen omat lähtökohdat ja 
tavoitteet huomioon ottavaa
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Kannustamista ja verkosto-oppimista
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• Kannustaminen ja verkosto-oppiminen ovat hyviä tapoja kehittää 
kaupunkisuunnittelua. Myös lisäresurssien osoittaminen 
kaupunkiseutusuunnitteluun on tarpeen.

• Kannustamisen muotoja voivat olla eri toimijoiden välinen sidosryhmä- ja 
verkostoyhteistyö, yhteishankkeet, ohjelmatyö, sopimuksellinen yhteistyö, 
kansainvälinen kehittäminen ja politiikkasuositukset

• Seuraavana askeleena voisi olla tietomallipohjaisen kaupunkisuunnitelman 
kokeileminen käytännön suunnittelutyössä

• On tärkeää, että kaupunkiseudun kuntien lisäksi myös valtiotoimijat ja 
maakunnan liitot tukevat omalla toiminnallaan kaupunkiseudullista suunnittelua



MAL-verkosto vertaisoppimisen alustana
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• MAL-verkosto tarjoaa kansallisen tason verkoston ja alustan kaupunkiseutujen, 
kuntien ja valtiotoimijoiden yhteistyölle

• Verkosto mahdollistaa KAUPSU-hankkeessa tunnistettujen parhaiden käytäntöjen 
ja suositusten jakamisen laajasti kaupunkiseutujen käyttöön

• Viestitään käsikirjasta, kannustetaan kaupunkiseutuja kokeilemaan ja 
jatkojalostamaan käsikirjan oppeja ja tarjotaan mahdollisuus kokemusten 
jakamiseen

• Jatketaan työskentelyä kaupunkiseutusuunnittelun parissa ja käynnistää sen 
tiimoilta myös uusia hankkeita (mm. KAUPSU-SUMP)



Kuntaliitto tukee kaupunkiseudullista 
suunnittelua
• Kuntaliitto on koonnut tietoa kaupunkiseudullisesta suunnittelusta ja yhteistyöstä 

eri vaiheissa, mm. arvioinut PARAS-hankkeen aikaisia kaupunkiseutusuunnitelmia 
sekä MAL-sopimusmenettelyn toimivuutta kaupunkien kannalta

• KAUPSU-hankkeen aineistot, tapahtumien esitykset ja hankkeen julkaisut löytyvät  
Kuntaliiton sivuilta www.kuntaliitto.fi/KAUPSU

• Kuntaliitto tekee omissa verkostoissaan yhteistyötä eri kaupunkiseutujen kuntien 
kanssa – ja voi sitä kautta nostaa kaupunkiseutuihin liittyviä kysymyksiä omaan 
edunvalvontatyöhönsä

• Kuntaliitto osallistuu MAL-verkoston työhön ja voi jatkossakin edistää oman 
toimintansa puitteissa kaupunkiseudullisen suunnittelun kehittämiseen
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http://www.kuntaliitto.fi/KAUPSU
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